ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Association Alpes de Lumière (France)
EuroKoncept 21 (Slovakia)
Gatehouse Development Initiative (GDI) (UK)
Communauté de Communes Celavu Prunelli (France)
Red2Red Consultores, S.L. (Spain)
Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ηπείρου (ΠΕΔ Ηπείρου)

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας:
Alpes de Lumière
Email: o.hebreard@adl-asso.org

Tel+33492752201

www.ecomanagement.eu
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Tο έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Η δημοσίευση αυτή είναι αποκλειστική ευθύνη του συντάκτη
και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή
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Το πλαίσιο
Εδώ και μερικά χρόνια η Ευρώπη υφίσταται μια οικονομική και κοινωνική κρίση,
ένα από τα αποτελέσματα της οποίας είναι το υψηλό ποσοστό ανεργίας που
διαρκεί και που θίγει κυρίως τη νέα γενιά. Οι νέοι αυτοί και ιδίως οι πιο ευαίσθητοι
αντιμετωπίζουν κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού, που θα πρέπει να μας
απασχολήσει ιδιαίτερα. Συγχρόνως, οι δημόσιες τοπικές αρχές σ’όλη την Ευρώπη
αντιμετωπίζουν επίσης ένα φαινόμενο περιορισμού των δαπανών και επομένως
δεν έχουν δυνατότητα να προτείνουν δημόσιες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας
σε τοπικό επίπεδο. Έτσι όλο και πιο συχνά απευθύνονται στις κοινωνικές
οργανώσεις και στους τοπικούς συλλόγους ώστε να βρουν όλοι μαζί εναλλακτικές
λύσεις για τις ανάγκες που αντιμετωπίζουν. Εξάλλου οι απειλές που προέρχονται
από την κλιματική αλλαγή, αναγκάζουν τους τοπικούς φορείς να στραφούν
σε πιο βιώσιμες πρακτικές προκειμένου να διαχειριστούν τον τόπο τους.
Αυτές οι πρακτικές, αυτές οι δεξιότητες και οι γνώσεις με βιώσιμο χαρακτήρα,
υπήρχαν εδώ και πολλά χρόνια και τις κατέχουν ηλικιωμένοι άνθρωποι που θα
επιθυμούσαν να μεταβιβάσουν αυτό που οι ίδιοι έμαθαν στη διάρκεια της ζωής
τους, προς αυτή τη νέα γενιά που αγωνίζεται μερικές φορές να βρει τη θέση
της στη σημερινή κοινωνία. Αυτές οι γνώσεις, είτε αφορούν τη γεωργία είτε τις
κατασκευές, μπορούν να αντιμετωπισθούν ως υπεραξία για τη βιώσιμη διαχείριση
των αγροτικών περιοχών.

Το έργο ECOMANAGEMENT
Το έργο ECOMANAGEMENT ανήκει στις στρατηγικές συμπράξεις του
προγράμματος Erasmus+ και αποτελείται από έξι εταίρους που προέρχονται από
πέντε ευρωπαϊκές χώρες. Όλοι οι εταίροι έχουν σημαντική πείρα συνεργασίας
με αγροτικές κοινότητες, κυρίως στον τομέα των παραδοσιακών τεχνικών, όπως
οι κατασκευές από ξερολιθιά. Επιπλέον όλοι ασχολήθηκαν με το πεδίο της
κατάρτισης, της ευαισθητοποίησης του κοινού, αλλά και συμμετείχαν σε δράσεις
με νέους, με παλιούς τεχνίτες και με πειραματικές προσπάθειες μεταβίβασης της
γνώσης και των τεχνικών από γενιά σε γενιά.

Το έργο ECOMANAGEMENT, η γνώση του χθες τεχνογνωσία του αύριο,
επιδιώκει να φέρει σε επαφή παλιούς τεχνίτες με ειδικές γνώσεις που
προέρχονται από προηγούμενες γενιές, νέους που επιδιώκουν να ενταχθούν στην
αγορά εργασίας καθώς και πολίτες και τοπικούς φορείς. Στόχος είναι η μεταφορά
των γνώσεων από τη μια γενιά στην άλλη για την προστασία και ανάδειξη της
αγροτικής κληρονομιάς.

Οι στόχοι του έργου
Οι στόχοι του έργου είναι:
• Η μετάδοση από γενιά σε γενιά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο των γνώσεων
που συνδέονται με τη διαχείριση και τη βιώσιμη ανάπτυξη των αγροτικών
περιοχών.
• Η ένταξη των νέων, ώστε να συμμετάσχουν στην ανάπτυξη του τόπου
τους. Μακροπρόθεσμα θα μπορούν να γίνουν πρεσβευτές της βιώσιμης
διαχείρισης του τόπου σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς.
• Η κατάρτιση των πολιτών κάθε περιοχής του εταιρικού σχήματος, ώστε να
μπορούν να παίξουν κάποιο ρόλο μεταβιβάζοντας τις γνώσεις τους σε άλλους
πολίτες προκειμένου να αποτελέσουν και οι ίδιοι οργανωμένες ομάδες «οικοδιαχειριστών», με στόχο την προστασία της αγροτικής κληρονομιάς.
• Η μεταφορά των καρπών αυτού του έργου στο πλατύ κοινό όχι μόνο εντός
της περιοχής κάθε εταίρου αλλά και σε ευρύτερη ευρωπαϊκή κλίμακα,
ώστε να μπορέσουν οι καλές πρακτικές να γίνουν γνωστές όσο γίνεται σε
περισσότερους.
Τα μέλη του εταιρικού σχήματος ECOMANAGEMENT θα συνεργαστούν για
πέντε παραδοτέα, βασιζόμενοι στην εμπειρία οι μεν των δε. Κάθε εταίρος θα είναι
υπεύθυνος για ένα από τα παραδοτέα:
• Καταγραφή των παραδειγμάτων καλών πρακτικών σ’ότι αφορά τις γνώσεις
του αγροτικού τομέα και τη μετάδοση αυτών των γνώσεων από γενιά σε γενιά
• Συλλογική εργασία για τη συστηματοποίηση των καλύτερων πρακτικών
ευαισθητοποίησης και κατάρτισης με συγκεκριμένα παραδείγματα.
• Υλοποίηση μιας εθνολογικής έρευνας που θα υλοποιήσουν οι νέοι μέσω
συνεντεύξεων από άτομα με γνώσεις παραδοσιακές.
• Οργάνωση μιας πρακτικής κατάρτισης για τους εκπαιδευτές, οι οποίοι θα
μεταφέρουν την τεχνογνωσία αυτή στους εκπαιδευτές που θα διαδώσουν εν
συνεχεία τα αποτελέσματα στην δική τους κοινότητα.
• Δημιουργία μιας ιστοσελίδας όπου θα βρίσκονται τα αποτελέσματα του έργου
σε όλες τις γλώσσες του εταιρικού σχήματος.

